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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק חינוך ממלכתי )תיקון מס' 12( )הארכת כהונה(, התש"ע–2010 *

 
בו1  תיקון סעיף 12 האמור   ,12 בסעיף  העיקרי(,  החוק   – )להלן  התשי"ג–1953 1  ממלכתי,  חינוך   בחוק 

יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי השר, בנסיבות מיוחדות ובאישור הממשלה,  ")ב( 
להאריך את תקופת כהונתם של חברי ועד החינוך בשנה נוספת "

בסעיף 13 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:2  תיקון סעיף 13

על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי השר, בנסיבות מיוחדות ובאישור הממשלה,  ")ב( 
להאריך את תקופת כהונתם של חברי המועצה לחינוך ממלכתי דתי בשנה נוספת "

חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 )להלן – החוק(, קובע 
הוראות בדבר הקמתם של כמה גופים שלהם סמכויות לפי 
חוקי החינוך  גופים אלה הם ועד החינוך – שלו סמכויות 
הנוגעות לחינוך הממלכתי – וכן המועצה לחינוך ממלכתי 
דתי והמועצה לחינוך ממלכתי משלב  תקופת הכהונה של 
תקופת  לעתים,  שנים   ארבע  היא  אלה  בגופים  החברים 
הכהונה של חברי אחד הגופים האמורים מסתיימת טרם 
השלמתם של ההליכים ההכרחיים למינוי ועד או מועצה 
או  שרים  חילופי  לכנסת,  בחירות  בשל  למשל,   – חדשים 
הימשכותם של הליכי המינוי  בהעדר גוף מכהן, נוצרים 
התקנת  כגון  החוק,  לפי  לנקוט  שיש  בפעולות  עיכובים 
תקנות או צווים, או בפעולות הדרושות לתפקודה התקין 

של מערכת החינוך  

כדי למנוע עיכובים או שיבושים כאמור, מוצע בהצעת 
החוק המתפרסמת בזה לקבוע כי ניתן יהיה להאריך את 
תקופת כהונתם של חברי ועד החינוך או של חברי המועצה 
בשנה  להסתיים  עומדת  שכהונתם  דתי  ממלכתי  לחינוך 
אחת נוספת  זאת, בנסיבות מיוחדות ובאישור הממשלה, 
ומשרד  החינוך  שר  יוכלו  כך  המקורי   במינוי  גם  הנדרש 

החינוך לפעול באופן רצוף וללא עיכובים  

חוק  הצעת  אלה  בימים  מקדמת  הממשלה  כי  יצוין 
ממלכתי  לחינוך  במועצה  העוסקות  ההוראות  לתיקון 
להארכת  מקבילה  הוראה  נקבעה  לא  ולפיכך  משלב, 
הכהונה לגבי מועצה זו  בעת הכנת הצעת החוק לקריאה 
השנייה ולקריאה השלישית תשוב ועדת החינוך, התרבות 
והספורט של הכנסת ותבחן את הצורך בתיקון כאמור גם 

לגבי המועצה לחינוך ממלכתי משלב  

הצעת חוק מס' פ/1953/18; הועברה לוועדה ביום כ"ד באדר התש"ע )10 במרס 2010(   *
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